Onderwerp: Prof. Dr. Gunningschool SO wordt onderdeel van de Aloysius Stichting
Beste ouders/verzorgers,
De gesprekken liepen al geruime tijd, maar nu is het officieel: de gemeenteraad van Haarlem heeft
ingestemd met de overdracht van de Prof. Dr. Gunningschool SO aan de Aloysius Stichting.
Per 1 augustus onderdeel Aloysius Stichting
De overstap van Dunamare Onderwijsgroep naar de Aloysius Stichting is per 1 augustus 2019 een
feit. De overdracht heeft niet alleen de goedkeuring van de gemeente, maar ook van de Colleges van
Bestuur, de Raden van Toezicht, de onderwijsvakbond en het team van de Prof. Dr. Gunningschool
SO.
Specialist in speciaal onderwijs
De Aloysius Stichting heeft uitsluitend scholen voor speciaal onderwijs onder haar hoede en heeft
dan ook veel kennis en ervaring in huis die voor onze school van toegevoegde waarde is. De Aloysius
Stichting bestaat sinds 1891 en is er van oudsher voor de meest kwetsbare kinderen. Tegenwoordig
vallen er 45 scholen onder deze stichting, die allemaal een vorm van speciaal onderwijs bieden.
Kortom, de Aloysius Stichting biedt een setting waarin de Prof. Dr. Gunningschool SO helemaal op
zijn plek is.
Gevolgen voor de school, leerlingen en ouders
De gevolgen van de overstap zijn in de dagelijkse praktijk klein. De school blijft in zijn huidige vorm
bestaan en alle medewerkers behouden hun positie en zetten het onderwijs en andere activiteiten
voort zoals gebruikelijk. Met dezelfde, vertrouwde gezichten in school zullen leerlingen en ouders
dus ook niet veel merken van de overstap. Toch verwachten wij dat zij uiteindelijk het meest zullen
profiteren van de overdracht, aangezien wij met de expertise van de Aloysius Stichting nog beter in
hun persoonlijke behoeften kunnen voorzien.
Heeft u nog vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op,
b.demunnik@gunningschool-so.nl
06 46227745

Met vriendelijke groet,

Barbara de Munnik,
Directeur prof. dr. Gunningschool SO

